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چکیده
کیش مانوی ،که تلفیقی از ادیان زردشتی ،مسیحی ،آیین بودایی و برخی گرایشهای عرفانی گنوسی بود ،در
سده سوم میالدی رشد و گسترش شتابان یافت .جهانشمولی ،نجاتبخشی ،معرفت رهاییبخش و عرفان
فردی شایعترین گرایش ها و سوداهای دینی آن روزگار بودند که مانی ،با فراست ،ترجمان همۀ آنها را در کیش
خود گردآورد .از سوی دیگر شاپور یکم پس از کسب پیروزیهای پیاپی در شرق و غرب ایرانشهر و بهویژه پس از
چیرگی در نبردهایی برابر امپراتوری روم ،خود را در موقعیتی یافت که سودای جهانپادشاهی در سر بپروراند.
تالقی این دو اندیشۀ جهاننگر مدتی آن دو را به هم نزدیک کرد .حمایت شاپور از مانی بهدلیل بهرهگرفتن از
ویژگی جهانشمول و ظرفیت جذب پیروان ادیان و مذاهب رایج در قلمرو رو بهگسترش ساسانی و تحدید قدرت
روحانیت زردشتی بود .قدرت گرفتن سلسلۀ تازهتأسیس ساسانی و دعوت عام مانی مقارن یکدیگر بود؛ لذا مانی
عناصری از آموزههایش را با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی شاهنشاهی ساسانی تطبیق داد و آموزههای دینی
رایج در قلمرو ایرانشهر ،که ریشه در سنن و ادیان اصلی و شایع آن روزگار داشت ،را در اندیشۀ دین جهانشمول
خود جای داد.
واژگان کلیدی :ساسانی ،شاپور ،مانی ،کیش مانوی ،دین جهانی ،جهانپادشاهی.
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 .۱مقدمه
شکلگیری و استحکامبخشی نظام سیاسی شاهنشاهی ساسانی همزمان با سیاستهای
خارجی شاپور یکم در مواجهه با امپراتوری روم و کسب پیروزیهای پیاپی بر رقیب قدرتمند
غربی و بهرهگیری از ظرفیتهای دین ملی برای استقرار قدرت ساسانیان در نواحی فتحشده،
یکی از موضوعهای مهم و جذاب پژوهش در حوزه تاریخ آغازین دهههای ظهور سلسلۀ ساسانی
است .شماری از پژوهشگران بر این باورند که نخستین شاهان ساسانی مؤمن به دین زردشتی
بودند و با رسمیتدادن به آن ،بهعنوان دین رسمی کشور ،از ظرفیت یکپارچهسازی ایرانیان و
اتحاد دین و دولت بهره بردند .تکیه بر پیشینۀ مذهبی نخستین شاهان ساسانی در نگهبانی
َ
موروثی آتشکدۀ اناهید استخر ،عبارات کتیبهها و سکههای آنها و تأکید بر مزدیسن بودنشان،
گزارش های مورخین مسلمان همچون طبری که اجداد شاهان ساسانی را پریستاران آتش
مقدس میداند و نیز گزارشهای متون دینی فارسی میانه که مؤسس سلسله را به همزاد بودن
دین و دولت معتقد میدانند از جمله دالیل آنان است .در مقابل ،برخی گزارشهای تاریخی
اشاره به آن دارد که سیاست شاپور یکم در برابر ادیان و مذاهب بهگونهای استمرار شیوۀ روزگار
اشکانی و مبتنی بر تسامح بود ،از این روی مدتی از سر مماشات و یا حتی عالقه به کیش مانوی
گرایش پیدا کرد ولی سرانجام به مدد روحانیون زردشتی از آن روی گرداند ،اگرچه مدارا با
مانویان در دورۀ جانشینش ،هرمزد یکم ،نیز ادامه داشت.
ً
کیش مانوی ،که تقریبا مقارن ظهور و استقرار سلسلۀ ساسانی بهسرعت فراگیر شد ،تلفیق
هوشمندانهای از باورهای رایج ادیان مهم و پرطرفدار زردشتی و مسیحی و آیین بودایی را در
قالب آموزههای عرفانی خود گرد آورده بود .بهرهگیری شاپور از ظرفیتهای کیش مانوی در
سراسر قلمرو شاهنشاهی ساسانی از شرق تا غرب ،با ّ
تلون و تنوع دینی ،از سرزمینهای تازه
فتحشده قلمرو امپراتوری روم ،که در آنجا باورهای دین مسیحی رایج بود ،تا نواحی شرقی
ایرانشهر که جوامع بودایی بسیاری سکنی داشتند و در میانرودان ،که پیروان فرقههای پرشمار
گنوسی زندگی میکردند ،بهمنظور وحدت بخشیدن به مجموعه اقوام در حکومت
جهانپادشاهی وی قابل تصور است .از سوی دیگر مانی ،که آموزههایش را دینی جهانی برای
همۀ انسانها در سراسر گیتی میدانست ،برای نشاندادن ظرفیتهای کیش نوظهورش در
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مناطق مختلف ایرانشهر به شاپور یکم که سودای جهانپادشاهی داشت و نیز برای تبلیغ و
ترویج دینی ،با استفاده از قدرت فرمانروایی ساسانی ،مساعی هوشمندانهای نمود.
ویژگی جهانشمول کیش مانوی تا چه اندازه برای شاپور اهمیت داشت؟
آیا شاپور ،همزمان با اتخاذ سیاست تسامح دینی و اجازه دادن به مانی برای گسترش کیش
خود در سراسر قلمرو ساسانی ،بهدنبال بهره گرفتن از کیش نوظهور او بود؟
آیا سودای جهانپادشاهی شاپور و تالش مانی برای گسترش کیشش ،به عنوان دین
جهانی ،آن دو را همداستان کرد؟
پژوهش حاضر تالش دارد سودای جهانپادشاهی شاپور و ظرفیت دین جهانی مانی و
سپس اندیشهها و سوداهای مشترک آن دو را بررسی نماید.
اگرچه سدههای متمادی از عمر منابع کهن درباره کیش مانوی (شامل منابع یونانی نظیر
آکتا آرخالی و رسالههای جدلی آگوستین ،منابع ُسریانی مثل رسالههای افراهاد قدیس و
افرایم سوری ،منابع فارسی میانه همچون دینکرد سوم و شگند گمانیک ِوزار و آثار مورخان

مسلمانی چون تاریخ طبری ،الفهرست ابنندیم و الملل و النحل شهرستانی) میگذرد ،با این

حال هنوز منابعی معتبر در زمینۀ پژوهشهای مانوی هستند .تا قبل از کشف و خوانش
َ
ُ
دستنوشتههای مانوی در ترفان ترکستان چین و ف ّیوم مصر ،منابع یاد شده نقاط عطف
مطالعات مانوی بودند ولی با ترجمه و انتشار تدریجی آثار یافتشده ،فصل تحقیقاتی جدیدی
به وجود آمد .پژوهشگران بسیاری طی دهههای اخیر با مقایسۀ منابع کهن و خوانش یافتههای
جدید به نتایج ارزشمندی رسیدهاند و دریچههای نویی به حقایق گشودهاند که در این پژوهش
به نام و نظرات شماری از آنها اشاره شده است.

 .۲جهانپادشاهی
اردشیر بابکان (ح240-224 .م) طی سالهای  230تا 233م حمالتی را به مرزهای امپراتوری
روم تدارک دید .این سلسله تهاجمات تا سال  237یا 239م ادامه یافت و در نتیجه ،نصیبین،
دورا اوراپوس ،هتره و میانرودان علیا به تصرف ساسانیان درآمد (دریایی .)20 :1392 ،بین
سالهای  239تا 241م ،شاپور یکم (ح271-239 .م) در فرمانروایی با پدرش شریک شد و
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مسئولیت جنگ با رومیان را پذیرفت (زرینکوب و زرینکوب24 :1392 ،؛ تقیزاده-183 :1393 ،

.)184
گزارش مورخان مسلمان مؤید کنارهگیری داوطلبانه اردشیر و تسلیم سلطنت به پسرش
است (مسعودی .)93 :1381 ،سیاست شاپور ادامۀ اقدامات پدرش بود و ابتدا به آسیای کوچک
و سوریه لشکرکشی کرد .سرآغاز واکنش امپراتوری روم در برابر توسعهطلبی شاپور با لشکرکشی
گوردیان سوم( 1حک243-238 :م) توأم شد .نبرد سرنوشتساز در نواحی شمالی شهر
تیسفون ،پیرامون میشیک ،2رخداد (النگ630 :1389 ،؛ فرای .)226 :۱۳۸۰ ،در حالیکه کتیبه
شاپور در کعبه زردشت امپراتور را کشتۀ میدان نبرد دانسته ( ،)Huyse, 1999: 26-27منابع رومی
جانشینش ،فیلیپ عرب( 3حک249-244 :م) را قاتل وی معرفی کردهاند .به استناد متن
کتیبه شاپور بر کعبه زردشت ،پس از شکست رومیان از ساسانیان ،فیلیپ عرب پذیرفت عالوه
بر به رسمیت شناختن حق حاکمیت ساسانیان بر ارمنستان و میانرودان ،باج سنگینی نیز
بپردازد .آنچه مسلم است ،دستیابی شاپور به پیروزیهایی ،از جمله در ارمنستان در سال
244م ،کفۀ تعادل سیاسی با دولت روم را به سود وی متمایل کرد؛ بهگونهای که اغلب منابع
ّ
غربی معاهده صلح با ایران را صلحی شرمآور میدانند .این رخداد سبب شد غرور ملی شاپور
یکم در برابر قدرت امپراتوری روم افزونتر شود 4.در نقوش برجسته شاپور ،اغلب فیلیپ عرب
در شرایطی به تصویر کشیده شده که زانو زده و از شاهنشاه ساسانی ،که بر اسب خود سوار
است ،تقاضای صلح میکند (وینتر و دیگناس.)103-102 :1387 ،

Marcus Antonius Gordianus

1.

 ،Misiche-Meshik .2پس از چیرگی ساسانیان «پیروز شاپور» نامیده شد.
Marcus Julius Phlippus-Philip the Arab

3.

 .4اگرچه بهنظر میرسد هدف دیگر از احداث پنج نقش برجسته با موضوع پیروزی شاپور بر رومیان که در حاشیه آبگیرها و
مکانهای مهم و در معرض دید همگان تراشیده شده ،عالوه بر نشاندادن غرور وی پس از پیروزیهای مکرر ،ایجاد هویت
ملی و تقویت غرور ایرانیان باشد .همانگونه که در دوران شاهان پسین ساسانی ،روی سکههای خسروپرویز (حک-۵۹۰ :
 ۶۲۸م) عبارت «ایران نیرومند شده است» و یا «آنکه جهان را از ترس میرهاند» آمده (آلتهایم و استیل-۱۴۱ :۱۳۸۲ ،
 )۱۴۰که پیروزی بر دشمنان خارجی را نتیجه اعمال خود و نیرومندی ایران دانسته است.
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شاپور همچنان به گسترش متصرفات خود در مناطق غربی شاهنشاهی و سوریه ادامه داد
و در سالهای  253و 255م به همراه هرمزد یکم (حک271-270:م) و سربازانش کاپادوکیه1

را به تصرف درآورد .ساسانیان طی سالهای  260تا 264م سرگرم نبرد فرسایشی و بیحاصل
ُ
با ا َزینه( 2حک267-260 :م) ،حکمران پالمیرا ،بودند (شیپمان .)24 :1390 ،والرین( 3حک:
ّ
مصمم به مقابله با
260-253م) ،در حالی که تنها یک سال از امپراتوریاش میگذشت،
شاهنشاه ساسانی شد .شاپور پس از به دست آوردن توفیقات مهمی چون تصرف شهرهای
دورا-اوراپوس ،کرکسیون 4و ِادسا 5طی سالهای  256تا 260م سرانجام در برابر والرین قرار
گرفت و وی را مغلوب و اسیر نمود .روایات شرقی حاکی از آن است که او همراه با شماری از
فرماندهان و سربازان رومی به اسارت درآمد و ناگزیر شد تا در امر احداث ّ
سدی در نزدیکی
شوشتر کار کند (طبری590/۲ :1383 ،؛ یعقوبی .)195 :1382 ،همچنین ساختمان سد و پل بزرگ
شوشتر حاصل کار مهندسان رومی بوده است (کریستنسن162-161 :1388 ،؛ محمدی مالیری،

.)230 :1374
پیروزیهای تاریخی ساسانیان بر رومیان به شکل کتیبه و نقشبرجسته در نقش رستم و در
جوار آثار عظمت شاهنشاهی هخامنشی ثبت شد .شاید یادمانهای پیروزی حاکی از تالش
نخستین شاهان ساسانی برای منتسب شدن به هخامنشیان بوده است؛ بنابراین گمان اینکه
آنها هخامنشیان را میشناختند و میکوشیدند خود را به آن سلسله وابسته نشان دهند دور از
ذهن نیست (شهبازی247 :1389 ،؛ حسنی .)60 :1394 ،یادبود چیرگی شاپور بر امپراتوران روم،
گوردیان سوم ،فیلیپ عرب و والرین ،اگرچه بخشی از آن در زمان فرمانروایی اردشیر به دست
آمد ،در پنج سنگنگاره نقر شده که در هر یک آنها امپراتوران روم شکستخورده ،تسلیمشده
و یا فرمانبردار ترسیم شدهاند (زرینکوب475 :1393 ،؛ سامی.)7-6 :1348 ،
1.

Cappadocia
Odainat or Odaenathus
3. Publius Licinius Valerianus Augustus
4. Circesion
2.

ِ .5ادسا از سده دوم میالدی مرکز تجمع پیروان ابندیصان بود که از فرقههای مشهور گنوسی بهشمار میرود (اسماعیلپور،
 .)۵۸۸ :۱۳۹۳لذا همسانبودن آموزههای مانی و اندیشههای دیصانیون و توجه شاپور به کارکرد تبلیغی کیش مانوی پس
از فتح این سرزمین حائز توجه است.
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به نظر میرسد شاپور با نام بردن جزئیات مشخصات یکایک اقوام و ملل از سرزمینهای
مختلف در سپاه متحد امپراتوری روم در کتیبه کعبه زردشت (بندهای  )29-10قصد داشته به
اهمیت و عظمت پیروزیهای چشمگیرش در سلسله نبردهایی در ابعاد جهانی در آن روزگار
اشاره کند؛ همانگونه که با نام بردن یکایک شهرهای فرمانبردار و خراجگزار (بندهای  2تا )6
قدرت جهانیاش را نشان داده است (شهبازی .)311-307 :1389 ،شاپور پس از چیرگی بر
والریانوس در سال 260م خود را در موقعیت شاهنشاه مشرق و مغرب دید و به یکی از
پناهندگان رومی به نام سیریادس 1لقب امپراتور روم بخشید (کریستنسن.)161 :1388 ،

مجموعه رخدادهای مذکور شرایط را بهگونهای تغییر داد که شاپور قلمرو خود را با
فرمانروایی پدرش مقایسه کند و خود را شاهنشاه ایران و انیران بنامد 2.انتخاب لقب شاه شاهان
ایران و انیران توسط شاپور در درجه نخست به پیروزی او برابر رومیان و سپس به پیروزیهایش
بر کوشانیان باز میگردد (آلتهایم و استیل .)133 :1383 ،سوریه ،کاپادوکیه و

کلیکیه3

سرزمینهایی از قلمرو امپراتوری روم بودند که شاپور از آنها به عنوان انیران نام برده است.
کردیر در کتیبه خود فهرست دقیقتری از استانهای انیرانی ارائه داده است .بر این اساس
ً
میتوان دریافت مفهوم انیرانی صرفا غیر ایرانیان را شامل نمیشد ،بلکه به افراد غیر زردشتی،
عبادتکنندگان دیوها و پیروان سایر ادیان نیز اطالق میگردید ( .)Gignoux, 2011: 30-31به
رغم آنکه بعدها واژۀ ایران و انیران مفهوم دینی نیز به خود گرفت ،ولی به نظر میرسد در آن
زمان فقط اشاره به وسعت شاهنشاهی ساسانی پس از فتوحات شاپور یکم داشت و در مفهوم
سیاسی ،معنی مجموعه سرزمین را یافت (دریایی .)15 :1392 ،شاپور قلمرو پادشاهی خود را با
شاهان هخامنشی قیاس میکرد و بهدنبال دستیابی به مرزهای قلمرو آنان بود و همانند ایشان
حدود کشورش را در سنگنوشتههایش اعالم میکرد (شپرد.)557 :1389 ،

Cyriades

1.

 .2در کتیبۀ حاجی آباد آمده است« :این تیررس من ،خدایگان مزدیسن ،شاپور ،شاهان شاه ایران و انیران( »...مزداپور و
همکاران.)۲۹۱ :۱۳۹۴ ،
Cilicia

3.

پژوهش در تاریخ ،سال دهم ،شماره  ۲۷و  ،۲۸بهار و تابستان ۷/۱۳۹۹

 .۳زمینههای دینی نخستین شاهان ساسانی
پس از ظهور ساسانیان به تدریج روند بازگشت به سنتهای فرهنگی و دینی در جامعه ایرانی
پدید آمد .این حرکت ملی گرایانه ،با تکیه بر باورهای دینی ،بدنۀ سیاسی و اجتماعی کشور را
در برگرفت و جامعهای را بنیان نهاد که ایرانشهر یا ایران ساسانی نام گرفت (وینتر و دیگناس،

ِ
 .)182-181 :1387بدین ترتیب پیدایش و قدرت گرفتن ساسانیان سبب تقویت حس ملیگرایی
در فرهنگ ایرانی شد .بالندگی این روند در سدۀ ششم میالدی مشهود است و سرچشمۀ آن را

میتوان در سه سده پیش از آن و در زمان افول اشکانیان و شکلگیری سلسلۀ ساسانی جست
َ
(نیولی .)55-54 :1395 ،خاندان اردشیر بابکان نگهبانان آتشکدۀ اناهید فارس بودند و اطالع از
توانمندی دین زردشتی ،به عنوان سنت رایج در ایران آن روزگار ،آگاهی کافی برای ایجاد
سلسلهای نوپا مبتنی بر دین کهن به آنها داده بود (کریستنسن61 :1388 ،؛ تفضلی.)31 :1384 ،

اگرچه روند تمرکزگرایی دینی از زمان بالش یکم (حک۷۷-۵۱ :م) آغاز شد ولی با کندی
پیش رفت (کرینبروک .)۵۰۸-۵۰۹ :۱۳۹۳ ،سیاست ایجاد دین ملی و مذهب رسمی شاهنشاهی
ساسانی از روزگار نخستین شاهان ساسانی آغاز شده بود ولی در دوران فرمانروایی بهرام یکم
(حک۲۷۴-۲۷۱ :م) با جدیت و اتخاذ شیوههای خصمانه ادامه یافت (سرکاراتی-۵۰۲ :۱۳۵۴ ،
 .)۵۰۳پیوند میان قدرت شاه و مشروعیت آسمانی او در اساطیر اوستایی نیز دیده میشود که
میتوانسته از جانب شاهان نخستین ساسانی برای مشروع جلوه دادن فرمانرواییشان مورد
استفاده قرار گیرد (کرینبروک .)۴۹۷ :۱۳۹۳ ،بر تصویری مخدوش در تخت جمشید ،پاپک و
پسرش شاپور دارای پوشش سر یکسان نظیر تصاویری که بر پشت سکههای پسرانش شاپور و
اردشیر نیز قابل مشاهده است و پاپک در جایگاه دوگانۀ شاه-موبد تصویر شده است
(دوشنگیمن۳۰۲ :۱۳۸۹ ،؛ لوکونین .)۴۷-۴۵ :۱۳۹۳ ،این مسئله ،عالوه بر نشان دادن ریشه و منشأ
دینی خاندان ساسانی ،حاکی از آن است که طبقۀ روحانیون در دربار شاهان نخستین ساسانی
هنوز به جایگاه بلندی ،نظیر دورههای بعد ،دست نیافته بود (حسنی .)۵۶-۵۵ :۱۳۹۴ ،اردشیر
بابکان سعي کرد ،براي ایجاد تمرکز در کشور و پایان دادن به نظام ملوكالطوایفي و حاکمیت
خاندانهای بزرگ ،از عامل دین استفاده کند .وی ،با اتخاذ این سیاست ،شماری از روحانیون
زردشتی را به خود جذب نمود و از کمک آنها برخوردار شد .از سوی دیگر ،او با خاندانهای
قدرتمند متحد شد و آنها را با مرکزیت حکومت پیوند داد و مقامهای مهم سیاسي و نظامي به
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آنها اعطا کرد و از این طریق آنها را با خود همراه نمود (ایمانپور و امیری۴۱ :۱۳۹۰ ،؛ مطلوبکاری،
.)۱۴۲-۱۴۴ :۱۳۹۹

اعتقاد اردشیر بابکان و پسرش ،شاپور ،به دین زردشتی مستلزم رسمیکردن آن و محدود
نمودن دیگر ادیان نبوده است؛ چرا که تحکیم پایههای شاهنشاهی ساسانی ،در دوران اولیۀ
آن ،بدون داشتن تسامح دینی ممکن نبود و از سوی دیگر رسمی کردن دین زردشتی و پرستش
اورمزد نیازمند ایجاد مقدماتی بود که به تدریج حاصل شد (لوکونین .)۶۹-۷۰ :1393 ،از همین
روی شاپور به مانی نیز تمایل نشان داد و با پیروان وی با تسامح و مدارا رفتار کرد (یعقوبی:1382 ،

.)195
به رغم آنکه دین زردشتی مورد پذیرش نخستین شاهان ساسانی بود ولی نمیتوان اثبات
نمود که تنها دین ایرانشهر بوده است؛ چرا که بطور معمول و در شرایط عادی نسبت به ادیان
دیگر در شاهنشاهی چندفرهنگی و چندقومی ساسانی تسامح و تساهل دینی وجود داشت
(بروسیوس246 :1392 ،؛ تفضلی.)37 :1384 ،

از سوی دیگر پایهگذاری و یکسانانگاری کیش مانوی بر اساس باورهای زردشتی از
اهمیت ،فراگیری و محبوبیت این سنتها در فالت ایران حکایت دارد .با این وجود مشخص
نیست آموزههای متداول زردشتی همانی باشد که دولت ساسانی بعدها به عنوان دین رسمی
زردشتی مطرح نمود .بنابراین مردم ساکن در فالت ایران نمیتوانستهاند به سرعت با قرائت
جدید دین حکومتی مطابقت پیدا کنند و از همین روی مانی کیش خود را ،در میان ایرانیانی
که به اورمزد و دیگر ایزدان مزدایی چون مهر باور داشتند ،تبلیغ میکرد .بهره بردن از آموزههای
زروانی توسط مانی نیز در همین فرآیند قابل تحلیل است (موله29 :1391 ،؛ قریب.)21 :1377 ،

بعدها استفاده مؤثر و موفق مانویان از باورهای زروانی-زردشتی موجب دشمنی افزونتر
زردشتیان با آنها شد ) .(Hutter, 2005: 5661ضمن آنکه دین زردشتی ،در روزگار فرمانروایی
اردشیر بابکان ،در جایگاه دین حکومتی قرار نداشته است.
مانی توسط پیروز ،برادر شاپور ،به دربار راه یافت .با توجه به نوشتههای روی سکههای
برجایمانده از پیروز ،حاکم کوشان ،که عبارت «پرستنده مزدا ،خدایگان پیروز ،شاهنشاه
کوشان» و همچنین تصویری که بر پشت سکه نقش بسته و زیر آن عبارت «بودا خدا» نوشته
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شده ،میتوان گونهای تسامح دینی در رفتار وی دید .شاید چنین رویکردی ناشی از اتخاذ
سیاست عمومی مدارا با تمامی ادیان و گرایشهای دینی و مذهبی در قلمرو ساسانیان باشد
(تفضلی )37 :1385 ،که در متون مانوی فقط به جنبههای حمایتی از مانی و پیروانش اشاره شده
است (کریستنسن.)143 :1388 ،

 .۴دین جهانی
ویژگی جهان شمول و گستردگی جهانی کیش مانوی از شرق تا غرب جهان در مفاهیم به کار
رفته در کفاالیا آشکار است ( .)16-5 :1395دلیل جهانشمول پنداشتن کیش مانوی ،نظیر
کیش گنوسی ،مبتنی بودن بر تجربه ویژه و شخصی بود که کشف حقیقت را فقط از مسیر ِخرد
اشراقی و شهودی میسر میساخت (اسماعیلپور .)157 :1396 ،مانی به سبب پذیرش تمامی
ادیان اصلی و مهم پیش از خود ،شامل ادیان زردشتی ،مسیحی و آیین بودائی و برخی
گرایشهای گنوسی 1رایج در میانرودان ،کیش خود را جهانشمول میدانست .او مدعی بود
فقط برای ِاکمال و اتمام امر رسالت مبعوث شده است (دریایی66 :1392 ،؛ باقری-96 :1385 ،

ُ
 .)97در قطعات مانوی یافت شده از ترفان (مجموعه

برلین) اشارات صریح و نیز غیر مستقیم2

به نام زردشت شده و همچنین مانی ،با عنوان آموزگار نوین شرق ،ساماندهندۀ نیکدینان
هستی و نسب ُبرده از شهریاران و پیامبران بهویژه مسیح 3و یکی از تجلیان الهی مورد خطاب
قرار گرفته است (جکسون .)۱۸۴-۱۸۵ :1384 ،او برای بهرهگرفتن از ظرفیت باورپذیری
اسطوره های زروانی ،که مورد پذیرش عام مردم ساکن در فالت ایران بود ،از اسامی خدایان
مورد ستایش استفاده کرد .همچنین هیئتهای تبلیغی مانوی نامهای آرامی خدایان کیش

 .1باوری وجود دارد که اندیشۀ دین جهانی مانی ریشه های رواقی دارد که از سدههای پیش از میالد به اندیشۀ ابندیصان
در سده دوم و سوم میالدی رسیده است .بدیهی است که دیدگاه گنوسی ابندیصان تأثیر بسیار بر شکلگیری باورهای
مانی داشته است (کولپ.)۲۶۳-۲۵۹ :۱۳۸۹ ،
 .2از زردشت با عنوان «سرور نامدار دین مزدیسنا» یاد شده است (همان).
« .3عیسی باکرۀ آزاد» (همو).
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خود را به زبانهای محلی ترجمه نمودند و خدایان مانوی را همسان با خدایان برجسته و مورد
پذیرش دین محلی مانند ایزدان دین زردشتی معرفی کردند (بویس.)23-22 :1384 ،
مانی خود را پیامبری جهانی و آخرین جانشین بودا ،زردشت و عیسی میدانست (راسل،

 )85 :1384و از خود بهعنوان واپسین پیامبر الهی یا خاتمالنبیین و نیز فارقلیط ،1که مسیح
ظهورش را بشارت داده بود ،نام میبرد و آموزههایش را جهانی میدانست (جاللی نائینی:1384 ،

249؛ شهبازی325 :1389 ،؛ شروو .)114 :1396 ،او ،در آغاز فرآیند تبلیغ ،دریافت که ویژگی
جهانشمولی آموزههایش میتواند ارتباط معنادار و اثرگذاری با اندیشههای جهانپادشاهی
شاپور داشته باشد ،بنابر این اصول و عقاید کیش خود را به زبان فارسی میانه ،زبان رسمی
شاهنشاهی ساسانی ،در کتاب شاپورگان گردآورد .بدین ترتیب اندیشۀ جهانپادشاهی شاپور
با آموزههای دین جهانشمول مانی در کنار هم قرار گرفت ،بهگونهای که میتوانست کیش
مانوی را به شکل کامل کنندۀ ادیان و مذاهب کهن نشان دهد و در نواحی گوناگون قلمرو
شاهنشاهی ساسانی پیروان بسیاری گرد آورد .این خواست و اندیشۀ مشترک به صورت عملی
نیز نمود یافت.
پیام مانی برای شاپور میتوانست برنامهای جامع برای حکومت فراگیر جهانی باشد .این
برنامه سیاسی-مذهبی ،نه فقط برای پیروان دین زردشتی ،بلکه برای پیروان تمامی
اندیشههای دینی مهم آن روزگار ایران و سرزمینهای پیرامون آن معنیدار بود2.

ّ
مانی تمایل جهانپادشاهی شاهنشاه ساسانی را با دقت در نظر داشت و بر اساس آن ،مشی

سازمان دینی خود را برای شاپور ترسیم نمود و همچنین ظرفیتهای کیش جهانشمول خود
 Paraclete .1واژهای یونانی و در اصل بهمعنی «به یاری خوانده شده» به «روحالقدس» اطالق شده است (میرفخرایی،
 .)۱۱۴ :۱۳۸۳باور به فارقلیط حتی تا سدههای متأخر نیز در میان پیروان مانویت نو شایع بود .در سده پانزدهم میالدی
بوگومیل ها در بوسنی تحت فشار مقامات کلیسا و در انتظار فارقلیط بودند ،لذا پس از فتح بوسنی توسط سربازان عثمانی،
محمد فاتح را نجاتدهنده خود از تسلط واتیکان و مجارستان پنداشتند و گرایش به اسالم پیدا کردند (بوکدانویچ:۱۳۴۵ ،
.)۱۶۳
 .2باید توجه داشت فعالیتهای بازرگانی برای ساکنان مناطق مهمی نظیر میانرودان دارای اهمیت بسیار بود ،در حالی
که در آموزههای دینی و اخالقی زردشتی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود .در مقابل ،آموزههای مانوی به بازرگانی توجه
داشت و در متون مانوی تعابیری چون بازرگان ،گنج  ،مروارید ،کشتی و سفر بازرگانی همچون آموزههای بودایی مورد
استفاده قرارگرفته است ).)Piras, 2005: 5649
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را به وی نشان داد (لوکونین .)118 :1393 ،لذا آشکار است که اندیشههای جهانپادشاهی شاپور
و دین جهانشمول مانی ،در آغازین گامها ،تا چه اندازه قرابت و نزدیکی داشته است (نیولی،
.)8۹-8۸ :1390

روح حاکم بر رویدادهای سدۀ سوم میالدی سرشار از تالقی دینی و فلسفی مختلف و متنوع
بود .تضارب بین اندیشه های دینی و مذهبی ،که تا قبل از آن دور از یکدیگر بودند ،نواحی
گستردهای از هند تا مدیترانه را شامل میشد .بنابراین کیش مانوی ،مانند دینی که تا اندازهای
به اعتقادات ایرانیان نزدیک بود و قابلیت انطباق و هماهنگی با سنتها و آیینهای محلی را
نیز داشت ،در شرایطی خاص و یگانه ظهور نمود .همچنین جهانشمولی ،نجاتبخشی،
معرفت رهاییبخش و تجربۀ عرفان فردی از جمله اصلیترین گرایشهای متداول دینی بودند
که کیش مانوی آنها را گرد آورده بود ،در حالی که دین مزدیسنا فاقد این ویژگی بود (همان-89 :

 .)91به نظر میرسد ویژگی عرفانی کیش مانوی یکی دیگر از دالیل جهانی شدن آن در نواحی
گستردهای بود که گرایشهای عرفانی مورد توجه عموم مردم قرار داشت

( Van Oort, 2009:

 )126و نیز تأکید بر عنصر دانش و آگاهی برای رسیدن به رستگاری و نجات ،که مسیحیانی
چون آگوستین را مجذوب کرد ( .)Gnoli, 1987 :5653مانی کیش خود را دینی جهانی 1میدید؛
از این روی تالش کرد ،با تلفیق عناصر شاخص ادیان متداول ،آیینی به وجود آورد که پذیرش
جهانی داشته باشد .سفرهای او و فرستادگانش به سرزمینهای مختلف بیانگر دیدگاه جهانی
اوست .تأکید مانی بر کتابت آموزههایش ،که تمایز و برتری بر رسوالن پیشین قلمداد میشد،
به زبانهای مخت لف نظیر پارتی ،سغدی ،فارسی میانه و ترکی اویغوری و نیز برای سهولت در
تبلیغ ،به خط ابداعی مانوی (استرانجلو) ،قصد و نیت وی برای جهانی کردن کیش مانوی را
نشان میدهد (میرفخرایی.)8 :1383 ،
مانی موفقیتهای چشمگیری در تبلیغ و ترویج کیش خود در نواحی غربی ،میانرودان،
آسیای کوچک ،روم و آفریقا به دست آورد (اسماعیلپور )157 :1396 ،و یکی از اعضای حلقه
نزدیکانش (پتگ آموزگار) را به همراه هیئتی تبلیغی به قلمرو امپراتوری روم فرستاد (تفضلی،
 .1در بخشی از قطعه مانوی ( )M4a , Parthianآمده است...« :من از سرزمین بابل آمدهام تا پیامم را به جهانیان ابالغ
کنمPiras, 2005: 5649) »...؛ نیولی.)۹۳-۹۲ :۱۳۹۰ ،
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 )54 :1385به گونهای که به تدریج آثار نفوذ مانویان در جامعه روم مشهود گردید (فرای:138۰ ،

225؛ جاللی نائینی .)27 :1384 ،حیطۀ نفوذ کیش مانوی منحصر به مناطق شرقی قلمرو
امپراتوری روم نماند و به محض آنکه جوامع مانوی در سوریه و مصر شکل گرفت و استوار گردید،
جریان نفوذ در نیمۀ غربی آن نیز آغاز شد ( .)Gardner and Samuel Lieu, 2004: 111مانی آشکارا
توماس حواری و پولس رسول را الگوی خود قرار داده بود (ناس .)619-615 :1393 ،آن دو به
نقاط بسیاری از جمله شمال عربستان ،شام و آسیای کوچک سفر کرده و پیام آیینشان را بدون
توجه به مخالفت و آزار منتشر کرده بودند( 1پیگولوسکایا .)473 :1377 ،گفته میشود ،در روزگار
فرمانروایی شاپور ،مانی و آرخالئوس ،2اسقف شهر ّ
حران در میانرودان ،مباحثه دینی داشتند
ِ
( .)Piras, 2005: 5648بنابراین روشن است که مسیحیان برای حفظ موقعیت خود ناگزیر به انجام
مباحثۀ جدی با مانویان بودند .یکی از شگردهای مبلغان مانوی ،در مواجهه با مسیحیان و
نومسیحیان ،تشریح آموزههای کیش خود در قرابت با باورهای مسیحی بود که سبب هراس
دولت روم نیز میشد

(.)Lieu, 1992: 119

مانی تالش کرد خود را حلقۀ نهایی از زنجیرۀ

نجات بخش بشریت ،که با آدم ،شیث ،انوش (خنوخ) ،نوح و سام (فرزند بزرگ نوح) آغاز و با
افزودن زردشت و بودا کامل میشد و در نهایت با خود وی به پایان میرسید ،معرفی کند ( Piras,

 .)2005: 5649کیش مانوی در غرب خود را به گرایشهای فکری رایج نزدیک میکرد ،به گونهای
که هر چه بیشتر در آن نواحی گسترش مییافت ،بیشتر رنگ فلسفی و مسیحی میگرفت (بهار،

 .)42 :1384یکسانانگاری مانی با الگوی زندگی و مرگ مسیح را میتوان در متون و مستندات
ُ
مانوی کلن ،کشفشده در منطقه لوکوپولیس 3در مصر علیا ،دید که اشاراتی به کالبد خاکی
مانی دارد که نظیر مسیح و به طور موقت شکل زمینی گرفت ).(Sundermann, 1992: 43-46
مانی همچنین از قدرت شفابخشی مسیح با تأکید بر ویژگی درمانگریاش نیز الگوبرداری
میکرد( 4زرینکوب .)348 :1390 ،در متن وندیداد ( ،)151 :1384به سه گونه درمان پزشکی
 . 1با توجه به حمایت حاکم حیره از مانویان ،احتمال میرود آنها بین سالهای ۳۰۰-۲۹۳م از همین طریق به مکه نفوذ
کرده باشند (ویدنگرن.)۱۶۷ :۱۳۸۷ ،
Arxelaos
شهر «اسیوط» در مصر )Lycopolis (Luxor

 .4به جز عیسی ،زردشت نیز درمانگر بود و اسب حامی بزرگش ،کیگشتاسب ،را درمان کرد (راسل.)۸۶ :۱۳۸۴ ،
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شامل درمان با کارد ،گیاه و کالم مقدس اشاره شده که بنونیست در پژوهش خود

()1945: 293

آن را مورد توجه قرار داده است .چنانچه از نگاه نظریۀ کنشهای سهگانه دومزیل به این سه
شیوۀ درمانگری بنگریم ،متوجه خواهیم شد پزشکی نیایشی با کنش شهریاری همسانی دارد
(نامور مطلق و عوضپور )103 :1395 ،و از آنجا که مانی در دربار ساسانی خود را «پزشکی از بابل»1

(بهار و اسماعیلپور )259 ،1394 ،معرفی نمود ،میتوان گمان برد شیوۀ درمان وی نیز در قرابت با
جایگاه پادشاهی بوده است .گو اینکه در واپسین دیدار با بهرام یکم نیز به پزشک بودن مانی
اشاره شد (وامقی.)288 :1378 ،

شاپور به آشنایی و فراگیری معارف جدید مانوی در قلمرو شاهنشاهیاش تحریک و تشویق
شده بود 2،زیرا کیش مانوی به عنوان نوعی اصالح و بازسازی آموزههای قدیمی دین کهن
ایرانی و سنتهای دین زردشتی معرفی شده بود .عالوه بر این بر اساس آموزههای مانی،
تمامی باورهای دینی مهم گذشته از جمله زردشتی و مسیحی و آیین بودایی در کیش مانوی
گرد آمده بود .این اندیشه با رؤیای شاپور در مورد ایجاد شاهنشاهی بزرگ ،که اقوام مختلف و
عقاید گوناگون را در کنار هم و تحت فرمان واحد خود گرد آورد ،تناسب داشت .بنابراین طبیعی
به نظر میرسد که شاپور به کیش مانوی به شکل نقطۀ اتصال و ارتباط میان تمامی افراد در
قلمرو شاهنشاهی خود نگریسته باشد .نگاه مساعد شاپور با توجه به نزدیکی کیش مانوی به
سنت های عرفانی مسیحی برای مسیحیان نواحی غربی و تالش مانی برای معرفی کردن خود
به عنوان زردشت جدید یا ُمصلح دین برای زردشتیان و نیز نتایج موفق مأموریت تبلیغی مارآمو3
در میان بودائیان شرق ایران شکل گرفت .بدین ترتیب کیش مانوی ،در سایۀ حمایت دولت
ساسانی ،حدود سی سال فرصت رشد و گسترش پیدا کرد و مانی خود بهشخصه ،در نواحی
فارس و غرب ایران ،حضور داشت و سازمان دینی منسجمی را پایهگذاری نمود ( Gnoli, 1987:

.)5659

 . 1متن پهلوانی B. R., 34

 .2به نظر میرسد هدف راهبردی مانی از موعظههایش در شاپورگان حلقۀ خانوادۀ سلطنتی بوده است ،همانگونه که برادران
شاپور را متمایل به خود کرد ).)Piras, 2005: 5649
Mar Ammo

3.
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مانی این واقعیت را که شاهنشاهی ساسانی از نظر جغرافیایی حد فاصل دولتهای روم،
کوشان و چین قرار گرفته و در سالهای نخستین تأسیس ،از لحاظ فرهنگی و مذهبی فاقد
یکپارچگی کامل است را به خوبی دریافته بود ،لذا بر این اساس اندیشهای جهانی بدست آورد
و ّ
مصمم به گسترش کیش خود از طریق پراکنده کردن پیروانش و اعزام مبلغان به سرزمینهای
مختلف شد .از سوی دیگر ،پیروزیهای شاپور در مناطق همجوار مرز امپراتوری روم سبب
گشایش در بازرگانی بین دو سرزمین شد و مانی چنین فرصتی را برای ترویج کیش خود مغتنم
شمرد .یکی از اقدامات مبلغان مانوی ،تحت تأثیر قرار دادن ّتجاری بود که به قلمرو امپراتوری
روم آمد و شد داشتند .هدف آنها رخنه کردن به درون جامعه و ترویج کیش مانوی در قلمرو
امپراتوری روم بود

(.)Gardner and Samuel Lieu, 2004: 111

به رغم آنکه روایتهای مانوی و گزارشهای مورخان مسلمان (دینوری )73 :1390 ،از گرایش
شاپور به مانی خبر دادهاند ،ولی با در نظر گرفتن کتیبههای ساسانی و نیز دقت در متون مانوی
نمیتوان بر آنها صحه گذاشت؛ چرا که در هیچکدام از متون پهلوی به سست بودن باور شاپور
نسبت به دین مزدیسنا اشاره نشده و حتی برعکس ،خدمات وی به احیاء و گسترش آن مورد
ستایش قرار گرفته است .بند نخست کتیبۀ شاپور یکم بر کعبۀ زردشت پایبندی او به آیین
نیاکانش و برافراشتن آتش مقدس و اجرای مراسم قربانی را نشان میدهد .در ابتدای این
کتیبه ،شاپور خود را مزدیسن یا مزداپرست نامیده است .همچنین کردیر در کتیبه خود بر کعبه
زردشت گسترش دین در والیات ایرانی و انیرانی را به فرمان و در گرو حمایت شاپور دانسته و
تعقیب و سرکوب پیروان سایر ادیان و مذاهب را نیز به خواست و پشتیبانی وی نسبت داده
است( 1سامی۵۷/۱ :۱۳۸۹ ،؛ رجبی65-64 :1350 ،؛  .)Boyce, 1984: 112-113متون مانوی ،به
«دست راست» به
جز آنجایی که مواجه شدن مانی با برادران شاپور را روایت کردهاند و اصطالح
ِ
معنی بیعت نمودن را بهکاربردهاند ،در بیان گرایش و یا حتی پذیرش کیش مانی از سوی شاپور
به روشنی سخن نگفتهاند و تنها به توجه و مهربانی به مانی اشاره داشتهاند (زبور مانوی:1388 ،

 .1اگرچه عنوان هیربد (آموزگار دینی) می تواند بیانگر جایگاه و وظایف کردیر در سالهای آغازین کارش در روزگار شاپور
یکم باشد (کرینبروک.)۵۰۲ :۱۳۹۳ ،
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 1 .)80درحالیکه گرویدن شاهنشاه ساسانی به کیش مانوی با در نظر گرفتن پیشینه دینیاش
نمیتوانست رخداد سادهای باشد.
عالوه بر آن دولت نوبنیاد ساسانی ،با پیشینۀ مذهبیاش و با هدف احیاء سنتهای
باستانی و استقرار دولت مرکزی و کاستن از قدرت ملوکالطوایف ،افزون بر هر عاملی به حمایت
ّ
ملی و مذهبی مردم ایران نیازمند بود؛ لذا دین زردشتی ،با توجه به پایگاه سنتیاش ،نسبت به
کیش مانوی ارجحیت داشت .ازاینروی شاید بتوان نتیجه گرفت :اتخاذ شیوۀ مدارا و تسامح
شاپور با مانی بهمنزلۀ گرایش وی به کیش مانوی نیست ،بلکه حاکی از امید او به بهرههایی بود
که از کیش مانوی برای ایجاد وحدت میان پیروان تمامی ادیان و مذاهب حاضر در قلمرو
شاهنشاهی ساسانی بهویژه در سرزمینهای فتحشده در غرب و شرق ،که دارای تنوع دینی
بسیار بودند ،داشت.
احتمال دیگر درباره مماشات و مدارای شاپور یکم با مانی را میتوان در بلندپروازی شاپور
برای ایجاد تحرک در امور سیاسی و نگرانی او از نفوذ رو به تزاید روحانیت زردشتی در حاکمیت
سیاسی دانست؛ چراکه با حمایت از مانی و پیروان پرشمارش ،ضمن کوتاه کردن دست
موبدان ،امکان جهانی شدن اندیشههای دینی را میسر میساخت .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت گرایش شاپور به مانی جنبۀ سیاسی داشت ،از آن روی که کیش وی در مقطعی ،به دلیل
ویژگی جهانی و تلفیقی برای اهداف جهانپادشاهی شاپور ،مفیدتر از دین زردشتی قلمداد شد
(شعبانی .)231-230 :1394 ،شاپور همچنین اتحاد با بخشهای غیر زردشتی شاهنشاهی خود
بهویژه در نواحی تازه فتحشده از قلمرو امپراتوری روم ،که دین مسیحی از آنجا به ایرانشهر در
حال نفوذ بود ،را در سر داشت (انصافپور.)370 :1352 ،
بر اساس آنچه کردیر در سطر  11و  12کتیبه خود در کعبه زردشت آورده (سامی)59 :1389 ،

در جریان نبرد با امپراتوری روم ،آتشکدههایی برای ترویج دین زردشتی در سرزمینهای غیر
ایرانی ساخته شد .کردیر ،همانند مانی ،شاپور را در لشکرکشیهایش به غرب همراهی میکرده
است .لذا مشخص میشود او از سوی پادشاه مأموریت داشته ،در نواحی تسخیرشده ،دین
« .1بر تاجداران ظهور کردی ،شه زادگان کالم تو را دریافتند ،شاپور بزرگت داشت ،هرمز نیز راستبودیات را [حقانیت تو را]
پذیرفت».
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زردشتی را سازمان دهد .احتمال داده میشود شاپور تالش نموده ،با استفاده از ابزار دین،
مناطق تصرفشده را بهطور مستحکمتر به دولت ساسانی پیوند دهد (وینتر و دیگناس:۱۳۸۷ ،

 .)185ضمن آنکه سیاست بهرهگیری توأمان از ظرفیتهای جوامع زردشتی و مانوی محتمل
است

).(Sprengling, 1953: 38

آنچه مشخص است ،مانی و کردیر هر دو همزمان تالش

میکردند شاپور را تحت تأثیر قرار دهند و از پشتیبانی افزونتر شاهنشاه برخوردار شوند (راسل،

.)76 :1384

 .۵اندیشههای مشترک و مکمل شاپور یکم و مانی
آغاز دعوت عام مانی مقارن شکلگیری و استقرار سلسلۀ جوان ساسانی بود ،بنابراین وی تالش
کرد تا ویژگیهای آیین نوظهورش را با واقعیتهای سیاسی شاهنشاهی ساسانی تطبیق دهد.
از همین روی شاپورگان را به زبان فارسی میانه 1برای شاپور تدوین نمود که در آن بیانیه و افق
اندیشۀ همگانیاش ،بهعنوان واپسین پیامبر جهانی ،لحاظ شده بود (تفضلی-148 :1372 ،

 .)149مانی پس از آن اجازۀ تبلیغ در سراسر ایران پیدا کرد و مدتی نیز در زمرۀ ملتزمان رکاب
شاپور در جنگ های وی در مشرق و مغرب و نواحی مرزی امپراتوری روم قرار گرفت (تقیزاده،

 .)28 :1379شاید بتوان گفت ،این نقطۀ تالقی دو اندیشۀ جهانی از جانب دو انسان بلندپرواز
بود که سودای دین و دولت فراگیر و جهانی داشتند .به همین دلیل تصویر ارائه شده از شاپور،
در سنت مانوی ،تصویری مثبت است .کیش مانوی در آن زمان دین مورد حمایت شاهنشاهی
بود .مانی ،پس از کسب موافقت شاپور برای ترویج عقایدش در قلمرو دولت ساسانی و تحت
محافظت قدرتمندان و متنفذان مناطق مختلف ،بالفاصله دست بهکار تبلیغ دینی شد .به نظر
میرسد در آن زمان کیش مانوی گسترش قابل توجهی یافته و به عنوان کیشی فراگیر در ایران،
به موقعیتی برجسته رسی ده بود و به لطف تغییر کیش برخی از اعضای دربار و خانواده
سلطنتی ،تا اندازهای هم مورد حمایت پادشاه قرار داشت (.)Gnoli, 1987: 5655-5656

 . 1مساعی برای بهره گرفتن از زبان مورد تکلم آن روزگار یعنی فارسی جنوب غربی و تعمیم دادن آن به سراسر قلمرو
شاهنشاهی ساسانی در کتیبه های کردیر نیز نمود دارد (سامی .)۵۶/۱ :۱۳۸۹ ،شاید بتوان آن را یکی از عوامل ایجاد
اتحاد دانست که هر دو رهبر دینی رقیب (مانی و کردیر) بهدرستی شناخته و سعی در استفاده از آن داشتند.
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هنگامی که شاپور نواحی شرقی امپراتوری روم را مورد حمله قرار داد و بخشهایی از آن را
تصرف نمود ،مانی ،که با موکب پادشاهی همراه بود ،به سفر در آن مناطق پرداخت و تبلیغ
آموزههایش را در قلمرو امپراتوری و سرزمینهای مجاور آن آغاز کرد و پس از آن نیز نزدیکترین
شاگردانش را برای تبلیغ دینی به قلمرو امپراتوری روم فرستاد .باورهای گنوسی ،اگر چه در
آسیای کوچک ،اسکندریه و سوریه گسترش چشمگیر داشت ،با این وجود به سبب فرقههای
متعدد مسیحی در میانرودان و بهویژه در ِادسا ،که یکی از مهمترین مراکز مسیحیان و خاستگاه
ابن دیصان (۲۲۲-۱۵۴م) بود ،بازتاب افزونتری داشت (اسماعیلپور .)16 :1396 ،بنابراین
همراهی مانی با سپاه شاپور و مساعی او ،در تبلیغ کیش مانوی در نواحی فتحشده از قلمرو
امپرتوری روم ،اقدام هماهنگ آن دو برای تثبیت پایگاه سیاسی ساسانی در سرزمینهای تازه
ضمیمه شده را نشان میدهد .در این زمان سازمان دینی مانوی به استوارترین و گستردهترین
شرایط خود رسیده بود و کیش وی بهسرعت فراتر از مرزهای ایران ،1در غرب و در قلمرو
امپراتوری روم ،2در شرق ،جنوب شرقی و جنوب قلمرو شاهنشاهی ساسانی گسترش یافت
( .)Gnoli, 1987: 5657-5659با این وجود بهرغم سالها مماشات شاپور با مانی ،به نظر میرسد
ویژگیهای دنیاستیزانه و غیرحکومتی آموزههای مانوی سیاستهای اقتدارگرایانه دولت
ساسانی را تأمین نکرد .از آن سوی ،رشد سازمان دینی زردشتی ،که ماهیت ملیگرایانه داشت،
به تدریج زیربنای فرهنگ ملی ایرانی شد و با داشتن ویژگی ستیزهجو با دولت روم با
سیاستهای شاهنشاهی ساسانی نزدیکتر و همسوتر شد( 3کریمی زنجانی اصل13-12 :1384 ،؛
نیولی.)102 :1390 ،

 .1با توجه به این که خاستگاه مانی از بابل (تیسفون یا سلوکیه) بوده و جوامع مانوی تالش داشتند به موطن پیامبر خود
بازگردند ،ضرابخانههای آنها نیز در میان رودان یا شهرهای نزدیک به آن بوده است که نشان  AIRANبر سکههای
یزدیان/ایزدیان و مانیگرایان حاکی از آن است (مشیری.)۱۷۵-۱۷۴ :۱۳۸۹ ،
 . 2باور رومیان این بود که مانویان از سوی دولت ساسانی برای لطمه به انسجام دینی و اجتماعی روم و به فساد کشیدن
جامعه مأموریت دارند (.)Hutter, 2005: 5660
 .3آزار مانویان نخستینبار پس از مرگ شاپور و جانشینش ،هرمز یکم ،در دورۀ بهرام یکم آغاز شد (.)Gnoli, 1987: 5655
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نتیجه
در سده سوم میالدی ،اصلیترین و متداولترین جریانهای دینی متأثر از اندیشههای عرفان
رهاییبخش متکی به تجربۀ فردی بود .عالوه بر آن ،ویژگی جهانشمول وارد گفتمان ادیان شد
که میتوان دین مسیحی ،آیین بودائی و بهویژه کیش مانوی را بهترین ترجمان آنها دانست .از
سوی دیگر شاهنشاهی تازهتأسیس ساسانی ،پس از چیرگی بر مدعیان پادشاهی ،متوجه
گسترش قلمرو به شرق و غرب شد .اگر بتوان پذیرفت شاپور یکم ،پس از چیرگی بر امپراتوران
رومی و افزایش متصرفات خود ،گستره سرزمین خود را با پادشاهان هخامنشی مقایسه کرد و
مفهوم ایران و انیران را ب رای توصیف اقوام گوناگون در قلمرو دولتش مورد استفاده قرار داد،
دور از ذهن نخواهد بود که بپذیریم او مایل به بهرهگیری از دینی فراگیر و جهانشمول بوده
است .از این روی کیش مانوی ،که ادیان مهم و اصلی پیش از خود (ادیان زردشتی ،مسیحی و
آیینهای بودائی و برخی ِفرق عرفانی گنوسی) را پذیرفته بود ،گزینۀ مطلوبی برای اجرای
سیاست دولت ساسانی بشمار میآمد .ضمن آنکه اغلب اقوام گسترده و پراکنده ساکن در
سرزمین ایران نیز در دایره پیروان همین ادیان و آیینها بودند.
اگرچه گزارشهایی مبنی بر گرایش شاپور به کیش مانوی پس از پیوستن برادرانش (پیروز-
تورانشان و مهرشاه-میشانشاه) به مانی وجود دارد ،ولی با توجه به ریشههای دینی نیاکان
شاهان ساسانی و نیز تصریح سنگنبشته شاپور که وی در آن پرستندۀ مزدا معرفی شده و نیز
بهسبب پشتیبانی از دین مزدیسنا ،در کتیبه کردیر ستوده شده ،نمیتوان او را در زمرۀ
گروندگان به مانی دانست .از این روی میتوان نتیجه گرفت :تعامل شاپور با مانی ،فارغ از
تم ایالت دینی ،فقط جنبۀ سیاسی داشته است؛ چرا که در آن برهۀ زمانی کیش او ،به دلیل
داشتن ابعاد جهانی و تلفیقی ،برای اهداف جهانپادشاهی و ایجاد وحدت بین بخشهای
زردشتی و غیر زردشتی قلمرو شاهنشاهی مفید دانسته شد.
مانی ،در آغاز امر تبلیغ ،دریافت که ویژگی جهانشمول آموزههایش میتواند ارتباط معنادار
و اثرگذاری با اندیشههای جهانپادشاهی شاپور داشته باشد ،بنابراین زمانی که او بر تخت
نشست ،مجموعه آموزههایش را به زبان رسمی شاهنشاهی ساسانی در کتاب شاپورگان گردآورد
و به شاپور تقدیم نمود .او تالش کرد آرزوی جهانپادشاهی شاپور را با آموزههای جهانشمولش
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نزدیک کند ،بهگونهای که کیش مانوی را کاملکنندۀ ادیان و باورهای رایج کهن نشان دهد و
در نواحی گوناگون قلمرو شاهنشاهی پیروان بسیاری گرد آورد .ویژگی جهانشمول آموزههای
مانی با خواست شاپور برای ایجاد شاهنشاهی بزرگی که اقوام مختلف و عقاید گوناگون را در
کنار هم و تحت فرمان واحد خود گردآورد تناسب داشت .لذا طبیعی به نظر میرسد که شاپور
به کیش مانوی به شکل حلقۀ اتصال و ارتباط میان تمامی افراد در قلمرو خود نگریسته باشد.
از سوی دیگر هنگامی که شاپور به نواحی شرقی امپراتوری روم لشکرکشی کرد ،مانی با موکب
او همراه بود و به تبلیغ آموزههایش در قلمرو امپراتوری و سرزمینهای مجاور آن پرداخت .او به
تدریج پیروان بسیاری گرد آورد و سازمان دینی منسجم و منظمش را در شرق ،غرب ،جنوب
شرقی و جنوب ایران گسترش داد .میتوان پنداشت نتایج نفوذ و گسترش شتابان کیش مانوی
در سرزمینهای قلمرو امپراتوری روم نیز فرصت مغتنمی برای سیاستهای توسعهطلبانۀ شاپور
و تالش برای استوار نمودن پیوندهای دینی مناطق تسخیرشده با قلمرو شاهنشاهی فراهم
آورد؛ لذا با این تدبیر فرصت رشد و نمو به آن داده شد .پس از گسترش نفوذ سازمان دینی
زردشتی به رهبری کردیر ،به تدریج جایگاه مانی و کیش وی نزد شاپور تقلیل یافت و نگاه
برونگرای دولت ساسانی دچار تغییر شد و با اندیشۀ سنتی و ملیگرایانۀ زردشتی پیوند خورد.
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علوم انسانی دانشگاهها.
مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین ،1381 ،التنبیه و االشراف ،چاپ سوم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران:
علمی و فرهنگی.
مشیری ،ملک ایرج ،1389 ،عرب-ساسانی :سکههای دوره جنگ داخلی :مانیگرایان ،یزیدیه و خوارج دیگر،
ترجمه مهدیه دستمالچی ،تهران :پازینه.
مطلوبکاری ،اسماعیل ،1399 ،درآمدی بر مبانی مشروعیت در دولت ساسانی ،تهران :نگاه معاصر.
موله ،ماریژان ،1391 ،ایران باستان ،چاپ ششم ،ترجمه ژاله آموزگار ،تهران :توس.
میرفخرایی ،مهشید ،1383 ،فرشتۀ روشنی مانی و آموزههای او ،تهران :ققنوس.
ناس ،جان بایر ،1393 ،تاریخ جامع ادیان ،چاپ بیستودوم ،ترجمه علیاصغر حکمت ،تهران :علمی و فرهنگی.
نامور مطلق ،بهمن و بهروز عوضپور ،1395 ،اسطوره و اسطورهشناسی نزد دومزیل ،تبریز :موغام.
نیولی ،گراردو« ،1395 ،شکلگیری ایده ایران و هویت ایرانی در ایران باستان» ،هویت ایرانی ،تهران :نی-76 ،
.94
نیولی ،گراردو ،1390 ،از زرتشت تا مانی ،ترجمه آرزو رسولی ،تهران :ماهی.
وامقی ،ایرج ،1378 ،نوشتههای مانی و مانویان ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.
وندیداد اوستا (مجموعه قوانین زردشت) ، 1384 ،جیمز دارمستتر ،چاپ دوم ،ترجمه موسی جوان ،تهران:
دنیای کتاب.
ویدنگرن ،گئو ،1387 ،مانی و تعلیمات او ،ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی ،چاپ سوم ،تهران :مرکز.
وینتر ،انگلبرت و بئاته دیگناس ،1387 ،روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی ،چاپ دوم،
ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران :فرزان روز.

۲۳/۱۳۹۹  بهار و تابستان،۲۸  و۲۷  شماره، سال دهم،پژوهش در تاریخ

 علمی: تهران، چاپ نهم، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، جلد اول، تاریخ یعقوبی،1382 ، احمد بن اسحاق،یعقوبی
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